
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske 
Arkivsamvirke.

Referat:
Mødet afholdtes onsdag den 22. september, 2010 kl. 9.00,

hos Egen Sogns lokalhistoriske Arkiv, Præstevænget 3 E, 6430 Nordborg.

Til mødet indkaldes; Andreas Kaad (AK), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm (EE), 
Frede Vendelbo Jensen (FVJ), Helene Petersen (HP), John Hansen (JH) og Marie Hansen 
(MH). 
Fraværende:_
     Alle var mødt.

30.Godkendelse af referat fra sidste møde.___________________
    
     Referatet blev godkendt.
     
     
31. Orientering fra formanden:__CF_________________________
Vedrørende byggesagsarkivet kan der oplyses, at materialet befinder 
sig i en container, og at der er bevilliget timer til gennemgang af 
materialet. Originale tegninger fra gammel Sønderborg Kommune vil 
blive opbevaret på Slottet. Det øvrige materiale vil blive tilsendt 
lokalarkiverne, der sikkert vil modtage en opfordring fra Peter 
Dragsbo til ligeledes at sikre de originale tegninger, men ellers har 
frihed til at gemme det, det enkelte arkiv finder bevaringsværdigt. 
Resten vil sikkert kunne kasseres. 

Der er stiftet en pris for smuk bygningskultur i Sønderborg Kommune. 
Bestemmelserne medsendes.  Der er annonceret indstilling af huse 
til fristen den 16. september. Arkivsamvirket er med til udvælgelsen 
ved formanden gennem deltagelse i Bygningsbevaringsrådet. 

Store Skrækdag (navnet alene har forskrækket en del) afvikles med 
deltagelse af nogle få lokalarkiver. Flere arkiver har udtrykt 
manglende tid til dette stykke promoveringsarbejde. Initiativet er 
skabt ved samarbejdet i ABM-udvalget (Arkiver, biblioteker og 
museer) og vi i arkiverne vil fremover fortsat blive opfordret til at 
medvirke ved fællesarrangementer i vinterferien og i efterårsferien. 
Annoncering med pressemeddelelse foregår uden udgifter for os, og 
det vil være meget forskelligt fra emne til emne, hvilken indsats 
arkiverne kan forventes at yde. Det er mit håb, at aktivdeltagelse i det 
enkelte arkiv må blive noget selvfølgeligt ad åre.  
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     CF og AK har været til et møde med samtlige arkivsamvirker i Kim Furdals 
     distrikt. Mødet var givtigt og søges fremover afviklet en gang årligt. Bl.a. 
     konkluderedes der, at arkivsamvirker skal bakke op om      
     arkivlederuddannelsen og minde arkiverne om, at de skal tænke på en  
     ”arvefølge” og støtte lysten for arkivlederuddannelsen. Vi skal sikre os, vi ikke
     har nogen ”skrivebordsarkiver” og at arkiverne opfylder de grundlæggende 
     krav. 

32.orientering fra kassereren:  __HP_______________________

     Helene Petersen oplyste, at kassebeholdningen er 55.742,74 kr.

33._Timetællingsforsøget:__CF____________________________
En del arkiver har åbent tilkendegivet, at de ikke vil deltage i 
indsamlingen. Jeg har bedt dem om at fortsætte. JH har indkaldt til 
møde blandt de arkiver han repræsenterer.  

     John Hansen foreviste på computer, hvor let det er at indberette time-
     antallet.
     Han havde haft et godt møde med sit bagland omkring indberetningerne til  
     timetællingsforsøget m.m..

34._Initiativ til fælles indkøb afarkivmateriale__FJV.__________
     
     Else Egholm vil kontakte Museum Sønderjylland med hensyn til eventulle
     priser. Der skulle være en økonomisk gevinst, før bestyrelsen skulle påtag 
     sig arbejdet

35._Initiativ til nedbringelse af udgifter til telefon og bredbånd 
JH.

     Frede Vendelbo Jensen fremlagde oplysningsskemaer. Hjemmesidegruppen  
     vil kontakte de enkelte arkiver, da problemerne kræver individuel vejledning.

36._6H___Udformning og brug drøftes;   CF   FJV____________
Medsendt eksemplar bringes i forslag. 

      Skemaet blev drøftet og blev taget i anvendelse,

37. _  Evt.  _______________________________________________  

     JH kom med et forslag til en kontoplan for bedre forståelse af regnskaber,
     f.eks. i exel-         
     Helene havde et spørgsmål om konvertering. Det blev svaret, at 
     konvertering fra Arkibas 3 til 4 kun kan tages med som en 20%      
     godtgørelse. 
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 38.__Næstemøde_______________________________________
     
     onsdag den 1.december 2010 kl.9.00 på arkivet i Sundeved, Truenbrovej 21,  
     Avnbøl.

   Christian Frederiksen                                                   Marie Hansen
       formand                                                                       sekretær

Bilag: 6H-model og smuk bygningskultur. 
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